PACTE DE GOVERN
PER SANT FOST
(IUSF, CiU, ERC)
Període 2008- 2011

Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), 23 d’abril de 2008

Pacte de govern per Sant Fost IUSF – CiU – ERC (2008 – 2011)

CLÀUSULES DEL PACTE DE GOVERN DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CODI ÈTIC
1. El codi ètic és la pauta que regula el comportament dels membres del
govern, individualment i col·lectivament, reunint molts principis no escrits,
observat reiteradament en la tradició democràtica i centrat en els seus
valors.
2. Acords amplis i respecte a les minories. El sistema de majories i minories
és l’efecte natural dels processos democràtics, però cal ser conscients que
és preferible la recerca d’acords amplis que l’aplicació estricta del principi
de la majoria. En tot cas, les posicions minoritàries han de ser
respectades.
3. Rigor i raó: en el debat polític són conceptes que han de prevaler. Les
decisions s’han de basar en un debat previ. Un cop adoptada una decisió
democràticament, esdevé la posició que el govern ha d’aplicar i que
vincula la ciutadania.
4. Una actitud de respecte. Tots els membres del govern han de mantenir
una actitud general de respecte, tolerància i honestedat, ja que és garantia
de llibertat i enforteix la convivència en democràcia. Cal, doncs, respectar
les idees de l’adversari sense renunciar a la pròpia coherència. És
reprovable que els membres del govern profereixin desqualificacions
personals, com també ho és que facin un ús sectari o esbiaixat
d’informacions o bé que realitzin imputacions de finalitats ocultes.
5. Lleialtat i discrepància: la lleialtat a les posicions polítiques ha de ser
permanent. La discrepància ha de manifestar-se des de la lleialtat i s’ha de
canalitzar democràticament. Cal saber fer ús de les discrepàncies sense
perjudicar l’acord pres.
6. Els càrrecs del govern han d’assumir el compromís d’exercir amb correcció,
transparència, dedicació, equitat i eficàcia les seves responsabilitats,
contribuint a la difusió democràtica del poder, amb el màxim consens
intern i extern.
7. L’acció i les decisions del govern han de ser assumides de manera
compartida, unitària i global per les diferents forces polítiques i adoptades
sempre en el marc del govern. Tanmateix, la lleialtat als acords
prèviament assolits i l’assignació de responsabilitats a cada formació
política, no exclouen que els partits representats en el govern expressin el
seu parer sobre la política local i sobre la gestió de les diverses àrees de
govern o eventualment s’arribin a qüestionar actuacions concretes.
8. Els partits signants del present acord es comprometen a mantenir l’acord
de governabilitat mentre sigui hàbil la present legislatura (2008 – 2011).
9. Les conductes no ajustades als principis del present codi ètic, encara que
no siguin sancionables judicialment, podran ser considerades per les
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executives dels partits integrants de l’acord i es podrà arribar, un cop
esgotades totes les vies, al trencament del pacte.

PROGRAMA DE GOVERN:
1.

Serà prioritat del govern enllestir de la forma més breu possible totes les obres
començades:
1.1.

Pavelló 2: Cal enllestir al més aviat possible l’arranjament del terra, fixant
un termini de les obres.

1.2.

Zona poliesportiva:
1.2.1. Donar la màxima prioritat a aquesta obra per acabar-la al més aviat
possible.
1.2.2. Delimitar el procés, analitzant els fets i els terminis i demanar, si
escaigués, les responsabilitats oportunes.
1.2.3. Crear la normativa de processos i sancions, deixant molt clar que
aquests fets no es poden repetir.

2.

1.3.

Ateneu: Accelerar tot el procés d’implantació, adequació i posada en
marxa d’aquest local tan emblemàtic com necessari per al poble, al més
ràpid possible i dedicant-hi partida pressupostària.

1.4.

Casa Bastinos: La finalitat d’aquest equipament serà destinar-lo a l’ús de
les entitats i associacions del municipi.

POUM:
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Aquest projecte serà consensuat amb les forces polítiques, entitats,
associacions i veïns, tot valorant les al·legacions ja presentades, i obrint un
nou termini de reunions per rebre propostes de les entitats i els partits
polítics.
El projecte quedarà aturat, no anul·lat, fins que s’acordin les modificacions
pertinents amb totes les parts.
S’encarregaran o es presentaran els estudis complementaris necessaris:
pla de mobilitat sostenible, estudi de sostenibilitat, memòria ambiental,
informe de carreteres, informe de sostenibilitat econòmica...
Un 30% de les vivendes previstes serà destinat a habitatge de protecció
pública.
Un cop culminats els acords, es facilitarà als ciutadans tota la informació
corresponent al POUM i s’exposarà públicament durant un mínim de 30
dies.

PGOU (La Conreria): Acabar l’obra i prosseguir el treball de diàleg, consensuant les
mancances i els defectes amb l’Associació de Propietaris i Veïns de La Conreria i
coordinant les visites in situ amb els tècnics de l’Ajuntament i els representants de
l’Associació de Veïns. Es tracta d’una col·laboració que s’ha de mantenir fins
l’acabament de l’obra.
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Accions concretes a dur a terme:
1. Col·locar passos elevats dissuasoris per poder reduir la velocitat de vehicles
de motor en el sector VII, prioritzant l’acció en el Camí Vell de Sant Fost, que
actualment està en construcció. També cal repetir la mateixa acció en el camí
dels Castanyers, actualment en fase d’arranjament.
2. Senyalitzar la velocitat permesa en la zona, que ha de ser de 20-30 Km/h.
3. Limitar l’estacionament de vehicles de més de 3500 Kg en tota la urbanització.
4. Retolació dels carrers amb el seu nom oficial.
5. Acabar la instal·lació de l’enllumenat viari, amb la desconnexió dels fanals que
estan connectats als comptadors d’obra i la col·locació dels fanals que hi
manquen.
6. En el sector VIII, com és un pas obligat per a tots els veïns, per tal de poder
solucionar aquesta manca d’arranjament caldrà negociar l’asfaltat o cimentat
del camí (Font de les Monges), des de la carretera B-500 fins a la cruïlla dels
Castanyers, per poder donar-hi una alternativa ràpida. Caldria posar una capa
de grava, amb el seu corresponent manteniment. L’Ajuntament inclourà en el
pressupost municipal de 2008 una partida de diners per aquesta actuació.
7. Oferir informació sobre el possible projecte dels terrenys de la Moreneta.
8. Instal·lar contenidors de recollida selectiva en tota la urbanització, fent el
seguiment dels seu bon ús amb la col·laboració de l’Associació de Propietaris i
Veïns.
9. Adequar un dipòsit d’aigües residuals i de pluja en el camí de la Font del
Rossinyol.
10. Establir un llistat dels desperfectes ocasionats als veïns per l’empresa
constructora, i reclamar-li el seu arranjament o abonament.
11. Prendre el compromís de donar la informació corresponent de pagaments i
certificacions de l’obra d’urbanització efectuada.

4.

Polígons Industrials:
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Millorar els accessos, vies i planificació dels polígons industrials.
Crear un viver d’empreses per a nous emprenedors.
Crear un patronat de Promoció Econòmica entre Sant Fost i Martorelles,
per tal de dinamitzar la nostra zona com a pol d’atracció de noves
empreses i nous sectors emergents.

C-59 (B-500): Tornar a estudiar el projecte de la C-59 (B-500), buscant les màximes
alternatives protectores i minimitzadores del seu l’impacte.
Propostes:
1. Es farà un estudi per avaluar la possibilitat de construir un fals túnel, des de la
boca del túnel fins la B-5001 incloent-hi l’estudi del traçat. Aquesta serà
l’opció defensada pel govern municipal, en el cas que la infraestructura tiri
endavant.
2. Es protegirà tota la zona afectada per la C-59 (B-500), incloent-la al PEIN i
evitant qualsevol construcció a les zones afectades per la nova carretera, així
com a tot el seu perímetre.
3. Es protegirà i preservarà tot el patrimoni històric que existeix en aquesta
zona.
4. Es farà un estudi de mobilitat i sostenibilitat en el qual s’avaluaran les vies
que uniran la C-59 i el municipi de Sant Fost, amb el mínim impacte tant pel
que fa al medi ambient com pel que fa als veïns.

6.

Incorporació, si escau, al Consorci del PEIN de la Serralada de Marina: el municipi
de Sant Fost s’incorporarà, previ estudi i debat de les propostes i alternatives, al
Consorci de la Serralada de Marina.
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7.

Pedreres:
7.1.
7.2.

7.3.

8.

Centre Comercial:
8.1.

8.2.
8.3.

9.

S’elaborarà un estudi de l’impacte ambiental que han provocat les
pedreres.
Es demanarà que, per via judicial o governamental, es procedeixi al
tancament de les pedreres de Can Donadéu. En el cas que aquestes hagin
ocasionat danys mediambientals, el cost de la rehabilitació de l’espai
repercutirà a les empreses que tenen la concessió de l’explotació.
La recuperació de l’espai malmès per les pedreres es durà a terme
mitjançant l’abocament de runes i la posterior replantació de la flora
autòctona.

Es procedirà a reestudiar el projecte de Centre Comercial per tal de crear
un Mercat basat en dos eixos d’igual proporció: un espai comercial de
distribució i una plaça de comerços locals petits i mitjans, seguint
l’exemple en petit del Mercat Municipal de Mollet del Vallès.
El projecte serà consensuat amb tots els grups municipals.
Es duran a terme reunions amb l’Associació de Comerciants de Sant Fost
per escoltar les seves opinions i propostes, que es tindran presents en el
moment de l’elaboració del projecte definitiu.

Aparcament soterrat: Com aquest projecte està en un estat molt embrionari, es
proposa ajornar-lo fins la propera legislatura.

10. Barris:
10.1.

10.2.
10.3.

Es crearà un Pla de manteniment extensiu dels barris, amb la planificació
de les inversions quant a l’asfalt, neteja i manteniment dels espais verds,
manteniment de carrers i eliminació de barreres arquitectòniques. Aquest
pla es farà d’acord amb les associacions veïnals, previ estudi de les
necessitats.
Es crearà un Pla de millora dels barris.
Els interlocutors directes de l’Ajuntament amb els diferents barris seran els
veïns i veïnes, l’associació de veïns de cada barri i la Federació
d’Associacions de Veïns i Propietaris.

11. Participació:
11.1.

11.2.

11.3.

Participació ciutadana en els afers del municipi a través d’entitats i
associacions. L’equip de govern es compromet a col·laborar, dintre de les
seves possibilitats, amb les entitats del poble, i aquestes seran consultades
quan calgui prendre decisions que afectin directament el seu àmbit
d’actuació.
Creació d’una comissió d’urbanisme formada, com a mínim, per membres
de la Federació d’Associacions de Veïns i Propietaris de Sant Fost,
membres dels grups municipals i membres de la Regidoria d’Urbanisme,
tot concretant puntualment les consultes.
Les entitats de Sant Fost continuaran essent convidades a participar en les
diferents festes institucionals.
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12. Revista “L’Alba”:
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

Es destinaran dues pàgines de la revista municipal “L’Alba”, a la publicació
d’articles de tots els partits democràtics existents al nostre municipi (se
suprimirà el full annex que s’adjuntava a la publicació). Es fixaran dates
d’estricte compliment per a la presentació dels escrits, així com el nombre
de paraules a emprar.
Una pàgina es dedicarà a la publicació d’articles de les entitats de Sant
Fost.
El caire de la revista serà merament informatiu i no propagandístic. Hi
tindran cabuda tot tipus de notícies que afectin el nostre municipi. Les
accions de l’equip de govern es complementaran amb notícies locals que
afectin altres àmbits.
L’equip redactor de la revista “L’Alba” serà l’equip tècnic municipal, mentre
que la maquetació, la impressió i la distribució serà posada a concurs
públic.
La revista serà impresa íntegrament en català.

13. Plens Oberts:
13.1.

Es permetrà la participació de les entitats en els plens municipals amb
prèvia entrada per registre de les preguntes o propostes, 72 hores abans
del Ple.
13.2. Es regularà la participació del Ple mitjançant el ROM.
13.3. Es crearà la figura del Síndic Personer local, consensuat entre les
formacions polítiques locals i el teixit associatiu.

14. Mobilitat: Es demanarà a la Generalitat de fer un estudi de mobilitat oficial, tenint en
compte la simbologia territorial del nostre poble, així com la xarxa de transport
públic actual, per tal de disposar d’una alternativa que sigui accessible per a tots els
veïns i viable per al municipi.
15. Cultura i Joventut:
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Creació d’un Consell de Cultura amb la participació de l’administració local,
persones a títol individual i entitats vinculades a la cultura.
Creació del Consell de Joves.
Creació del Pla Jove Local l’any 2008.
Creació de la Taula de la Memòria Històrica de Sant Fost.
Continuació des del consens de totes les activitats i/o actes que afectin
l’àmbit d’actuació d’entitats culturals i/o juvenils.
L’Ajuntament es compromet a seguir col·laborant amb totes aquelles
activitats organitzades per entitats culturals i/o juvenils del municipi i a
mantenir un diàleg constant amb aquestes.
Es doblarà el pressupost destinat a joventut en els propers pressupostos
municipals i s’incrementarà, com a mínim, en un 10% cada exercici. Es
farà la injecció econòmica necessària per potenciar la cultura i la
implicació juvenil al municipi.
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16. Comunicació:
16.1. Accelerar el procés d’implantació de la WiMax per tot el poble.
16.2. Obrir un procés de negociació amb Telefónica per tal d’oferir un servei
d’ADSL competitiu a tota la població.
16.3. Accelerar el procés d’implantació de la TDT per tot el municipi.
16.4. Creació de blogs de participació municipals, destinats als regidors, les
associacions i les entitats del municipi.
16.5. Creació de la Ràdio Municipal mancomunada entre els municipis de Sant
Fost, Martorelles i Sta. Maria de Martorelles.
17. Polítiques associatives:
17.1.
17.2.
17.3.

El teixit associatiu participarà de la presa de decisions que afecti el seu
àmbit d’actuació, a través de comissions, taules, consells o patronats que
regularan la participació ciutadana en els àmbits d’interès.
L’Ajuntament reconeixerà com a interlocutors directes les associacions de
veïns del municipi la Federació d’Associacions de Veïns i Propietaris de
Sant Fost.
Es continuarà fomentant la creació d’espais de dinamització cultural en els
quals també tindran cabuda les entitats que ho necessitin, ja sigui en
forma d’hotel d’entitats o de diferents espais repartits pel poble i cedits per
l’Ajuntament.

18. Política mediambiental:
18.1.
18.2.
18.3.

18.4.
18.5.

Es farà un estudi sobre l’ús racional de l’aigua, centrat en el seu estalvi i
l’aprofitament de les aigües pluvials, torrents i rieres del municipi.
S’estudiarà la viabilitat de la gestió i neteja del sotabosc.
Tal i com s’expressa en el punt 6 d’aquest document, Sant Fost s’inclourà i
prendrà part activament en el Consorci de la Serralada de Marina, previ
estudi de les condicions i del que pot implicar com a millora per al
municipi.
S’activarà en tot el perímetre del poble l’espai de seguretat contra
incendis, complint estrictament el Pla de la Generalitat en aquesta matèria,
així com la protecció de les àrees de màxim interès natural i històric.
S’implementarà de manera progressiva l’Agenda 21.

19. Pressupost municipal:
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

Els pressupostos municipals de la present legislatura recolliran propostes
de veïns, partits polítics, entitats i associacions.
Es milloraran progressivament les partides destinades als barris (serveis,
equipaments i via pública).
El sou de l’alcalde o alcaldessa s’ajustarà al que recomana l’Associació
Catalana de Municipis de Catalunya.
Una entitat externa està realitzant una avaluació de l’estat econòmic de
l’Ajuntament i serà publicada un cop finalitzada.
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20. Valoració dels llocs de treball:
20.1.
20.2.
20.3.

Valoració de l’estudi fet per l’Ajuntament.
Valoració de l’estudi fet pels treballadors.
Implantació de les mesures acordades.

21. Cementiri:
21.1.
21.2.

Arranjament i millora de les instal·lacions.
Fer l’estudi per a una concessió administrativa.

22. Llar d’Infants: Aquest punt ja està previst per l’Ajuntament, però està supeditat als
pressupostos del 2008, que està previst aprovar després del pacte.
23. L’alcaldia:
23.1.

23.2.
23.3.
23.4.

Davant la decisió de l’actual alcalde, Sr. Joan Gassó, de deixar l’alcaldia
properament, aquest fet no es pot produir fins que les seves competències
hagin estat transferides totalment als membres de l’equip de govern,
sense excedir del termini prèviament establert.
L’alcalde o alcaldessa entrant ha de tenir plena dedicació.
L’alcalde o alcaldessa que sorgeixi d’aquest pacte ocuparà el càrrec durant
tota la legislatura i fins les properes eleccions municipals.
Es delegaran les representacions extramunicipals de manera proporcional i
consensuada entre els partits del govern.

24. Temes identitaris:
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.

Deixar únicament la bandera catalana i la de Sant Fost, en el balcó de
l’Ajuntament, en festes pròpies nacionals.
Declarar institucionals la diada de l’11 de setembre i la revetlla de Sant
Joan.
Tota la documentació oficial del consistori ha de ser redactada en català.
Crear la plaça i monument a Enric Torrents i a tots els caiguts pel
franquisme a Sant Fost.

ANNEXOS
1. Crear una comissió de seguiment del pacte, formada per membres dels
partits en el govern (no els regidors), amb una periodicitat d’actuació
trimestral.
2. El present acord, un cop hagi estat aprovat i signat, serà de domini públic,
procedint a la seva publicació en els mitjans dels tres partits, a la revista
“L’Alba” i en la premsa local.
DISTRIBUCIÓ DELS CÀRRECS:
1. CÀRRECS PERSONALS D’INDEPENDENTS UNITS PER SANT FOST:
1.1.

Un cop s’hagi produït la renúncia del Sr. Joan Gassó, la regidora
d’Independents Units per Sant Fost, Sra. Montserrat Sanmartí, serà
escollida alcaldessa com a fruit del present acord i gestionarà les àrees
següents: Àrees de Govern (Organització Interna, Atenció Ciutadana,
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1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Imatge i Comunicació, Relacions Públiques i Protocol i Relacions
Institucionals), Economia i Pressupostos; Benestar Social; Serveis, Obres i
Manteniment; Sanitat i Consum.
El regidor d’Independents Units per Sant Fost, Juan Francisco Fernández,
tindrà la 1a Tinença d’Alcaldia (que serà canviada alternativament cada
any amb els regidors de CiU i ERC), i gestionarà les àrees següents:
Infraestructures, Urbanisme, Territori, Serveis Tècnics, Via Pública i
Habitatge i una nova regidoria anomenada Règim Interior (Personal i
Recursos Humans).
El regidor d’Independents Units per Sant Fost, José Manuel Murcia, tindrà
la 4a Tinença d’Alcaldia i gestionarà les àrees següents: Esports i
Cooperació.
La regidora d’Independents Units per Sant Fost, Margarita Santos,
gestionarà les àrees següents: Serveis Culturals (Ateneu); Dona i Igualtat;
Participació Ciutadana; Seguretat Ciutadana.
Un cop s’hagi produït la renúncia del Sr. Joan Gassó, Ferran Mauri,
d’Independents Units per Sant Fost, obtindrà l’acta de regidor i gestionarà
les àrees següents: Medi Ambient i Indústria.

2. CÀRRECS PERSONALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ:
2.1.
2.2.

El regidor de Convergència i Unió, Sr. Joaquim Pérez, gestionarà les
següents regidories: Educació, Comerç, Promoció Econòmica i Hisenda.
El regidor de Convergència i Unió tindrà la 2a Tinença d’Alcaldia, essent
aquesta última canviada alternativament cada any amb el regidor d’IUSF
Juan F. Fernández i amb el d’ERC.

3. CÀRRECS PERSONALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA:
3.1.
3.2.

El regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. Antoni Pinyero,
gestionarà les següents regidories: Festes i Promocions Culturals, Joventut
i Gestió del Patrimoni Històric.
El regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya tindrà la 3a Tinença
d’Alcaldia, essent aquesta última canviada alternativament cada any amb
el regidor d’IUSF Juan F. Fernández i amb el de CiU.

Emparats en aquesta voluntat comuna, els tres partits, Independents Units per Sant Fost
(IUSF), Convergència i Unió (CiU) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), subscriuen
el pacte, segons el qual han convingut adoptar les mesures de govern que s’inclouen en
el present document.
Sant Fost de Campsentelles, 23 d’abril de 2008

IUSF
Sr. Joan Gassó

CiU
Sr. Joaquim Pérez

Sr. Carles Segura
Sr. Ferran Giménez

ERC
Sr. Antoni Pinyero

Sra. Marta Planas

9

